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Resolução n.o 5/88 

Concede a Nelson Mandela a Ordem «Eduardo Mondlane» 
do 1 ° Grau 

COMISSÃO PERMANENTE DA ASSEMBLEIA POPULAR 

Resolução n.° 5/88 
de 22 de Julho 

A 18 de Julho de 1918, em Ounu região de Transkei, 
África do Sul, nasceu Nelson Rolihlahla Mandela, o his 
tórico dirigente nacionalista sul africano, hoje e ha ja 
26 anos encarcerado nas masmorras do hediondo regime do 
apartheid Nelson Mandela desde muito cedo forjou o seu 
engajamento politico nos mais profundos ideais e nas mais 
nobres aspirações do seu povo Nelson Mandela repartiu a 
sua infância entre o pastoreio, a escola missionaria, as Ion 
gas noites acesas com as historias dos guerreiros africanos 
narradas pelos velhos sábios da sua aldeia Mais tarde 
jovem e adulto realiza estudos superiores e engaja se na 
luta contra o apartheid Nelson Mandela pela consequen 
cia do seu combate incarna a luta que o povo sul africano, 
dirigido pelo ANC trava pela sua libertação 

Nelson Mandela pelo seu exemplo de lutador incansavel 
contra o apartheid pela igualdade liberdade, democracia 
e paz, une todo o Povo sul africano, ultrapassando as raças, 
tribos e religiões É pela figura impar de Nelson Mandela 
que todos os povos do Mundo independentemente dos 
sistemas económicos, políticos e sociais se irmanam na 
condenação e na luta contra o desumano sistema do apar 
theid 

A República Popular de Moçambique ao criar a «Ordem 
Eduardo Mondlane» decidiu perpetuar o nome do seu pri 

meiro dirigente e arquitecto da unidade nacional, galar 
doando os actos extraordinários de solidariedade na luta 
contra o colonialismo, o racismo, o fascismo e outras for 
mas de exploração e opressão Quis ainda reconhecer as 
acções de grande mérito a favor da Paz e solidariedade 
entre os Povos 

Nelson Mandela personifica a tenacidade e a justeza da 
luta do seu povo pela democracia, liberdade, igualdade e 
justiça para todos os sul-africanos A sua abnegação, a sua 
coragem e a lealdade com que prossegue os ideais e objec 
tivos pelas quais entregou a sua própria liberdade, guin 
daram no ao nível dos grandes heróis vivos da nossa época 
homens que deram a causa da humanidade o melhor do 
seu esforço e talento 

Foram estes também os ideais de Eduardo Mondlane que 
por eles sacrificou a sua vida Nesses dois dirigentes am 
bos imbuídos do mais alto orgulho de ser africanos se 
irmanam os povos sul africano e moçambicano e decidi 
damente se solidarizam na luta comum contra o apartheid 

Para enaltecer esses laços profundos de amizade solida 
riedade e comunhão de ideais que uniram unem e unirão 

os nossos Povos e por ocasião do 70 ° aniversario natalício 
de Nelson Mandela, em homenagem ao seu exemplo de 
vida militante, a Comissão Permanente da Assembleia 
Popular, sob proposta do Comité Central do Partido Fre 
limo, nos termos dos artigos 11 e 13 da Lei n ° 8/81 
de 17 de Dezembro, concede a Nelson Mandela a Ordem 
«Eduardo Mondlane» do 1 ° Grau 

Aprovada pela Comissão Permanente da Assembleia 
Popular 

O Presidente da Assembleia Popular Marcelino dos 
Santos 

Publique se 

O P r e s i d e n t e d a R e p u b l i c a JOAQUIM AlBeRTO CHISSANO 






